Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για απουσία μαθητή/μαθήτριας
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που
έχουν δημοσιευτεί στις 24/2/2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα
Τρίτο, Μέρος ΙV, σελίδα 405 (9), όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε αυτό
ενημερώνεται αμέσως και εγγράφως από τους γονείς ή κηδεμόνες του ή από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό του.
Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να στείλετε αμέσως και εγγράφως (αυθημερόν) πλήρως συμπληρωμένο
το έντυπο που ακολουθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Ιδιοχείρως
2. Μέσω του τηλεομοιότυπου του σχολείου (fax) στον αριθμό: 24 - 811897
3. Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση: lyk-livadia-lar@schools.ac.cy
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι:
•
•

Η ενημέρωση σύμφωνα με τη νομοθεσία, ΔΕΝ μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς.
ΔΕΝ θα αποστέλλεται επιβεβαίωση παραλαβής του fax ή του email αφού και για τους δύο
τρόπους μπορείτε να έχετε άμεση επιβεβαίωση από τη συσκευή αποστολής τους.

Το έντυπο σας αποστέλλεται και μπορείτε να το πολλαπλασιάσετε. Επίσης το έντυπο υπάρχει
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου:
http:// http://lyk-livadia-lar.schools.ac.cy/ απ΄ όπου μπορείτε να το κατεβάσετε.
Για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης:
•
•
•
•

Τηλ. 24 - 811898, 24 - 811899
Φαξ. 24 - 811897,
email: lyk-livadia-lar@schools.ac.cy,
Ιστοσελίδα: http:// http://lyk-livadia-lar.schools.ac.cy/

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Λιβάδια, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
Προς Διευθυντή Περιφερειακού Λυκείου Λιβαδιών
Σας ενημερώνω ότι το παιδί μου (Ονοματεπώνυμο): __________________________________,
της ________ τάξης, τμήμα: _______, θα απουσιάζει από το σχολείο για την περίοδο από
_________________ μέχρι ___________________.
Λόγος απουσίας:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Επισυνάπτεται/δεν επισυνάπτεται ιατρικό πιστοποιητικό (διαγράψετε ανάλογα) υπογραμμένο
από εμένα.

______________________________
(Ονοματεπώνυμο γονιού/κηδεμόνα)

____________________________
(Υπογραφή)

Κινητό τηλέφωνο: ________________________
(γονιού/κηδεμόνα)
Ημερομηνία ενημέρωσης: _________________
___________________________________________________________________________
Για υπηρεσιακή χρήση
Ελήφθη: ιδιοχείρως/με τηλεομοιότυπο/με ηλεκτρονικό μήνυμα (κυκλώστε ανάλογα)
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής: __________________________________________
Υπογραφή εφημερεύοντα Β.Δ.: ____________________________________________

